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28- QUAL É O TEOR, O CONTEÚDO DO SÍMBOLO DOS APÓSTOLOS - NICENO CONSTANTINOPOLITANO?  R: Creio em um 
só Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, 
Jesus Cristo, filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos: Deus de Deus, Luz da Luz, Deus 
verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas. E por 
nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se 
fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, 
conforme as Escrituras; e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para 
julgar os vivos e os mortos; e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e 
do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: Ele que falou pelos Profetas. Creio na Igreja una, santa, católica 
e apostólica. Professo um só Batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos, e a vida do 
mundo que há de vir. Amém.

GabrielGabriel

A nossa Paróquia 
é uma boa... 
A nossa Paróquia 
é uma boa... 
...me ajuda a 
compreender Jesus,
o Filho de Deus.

EDITORIALEDITORIAL

staçãostação

Nós te adoramos, Jesus, e te bendizemos, porque pela tua 
Páscoa a vida cantamos.
Leitura Bíblica – Evangelho de João 21,4-7.9-13: 

«Lançai a rede à direita do barco e achareis. Então, o 
discípulo que Jesus mais amava disse a Pedro: é o Senhor! 
Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles. E fez a mesma 
coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, 
ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos».  A 
Presença do Ressuscitado nos nossos problemas cotidianos... 
Os discípulos não reconheceram logo o Ressuscitado. 
Quantas vezes na família está presente o Senhor e nós não 
percebemos também. E, no entanto, os sinais existem. A 
oração em comum na família nos torna sempre mais capazes 
de sentir, ver a Presença de Jesus nas dificuldades e 
problemas que aparecem no cotidiano da vida. E então 
experimentamos também na família a pesca prodigiosa, fruto 
da escuta da Sua Voz, visitados pela sua Divina Presença.
Oração: (juntos)  Ó Jesus Ressuscitado, concede-nos um olhar 
atento e cheio de amor, que saiba acolher os esposos, os filhos, 
os amigos, as pessoas que encontramos quando nos dirigimos 
para o trabalho e as pessoas que nos pedem uma palavra ou um 
gesto de esperança. Concede-nos um olhar que saiba 
reconhecer o que é essencial, que vai além das nossas tristezas e 
trabalhos! Ajudai-nos sempre a lançar as redes confiantes na 
vossa Palavra! Amém! Aleluia!
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NOVENA DO BEATO JOÃO PAULO II 

1° Dia -

Reflexão do Beato João Paulo II - 

Oração -

NOVENA DO BEATO JOÃO PAULO II 

1° Dia -

Reflexão do Beato João Paulo II - 

Oração -

Uma Novena para dialogar com Deus pedindo a 
intercessão do Beato João Paulo II, através das suas 
palavras e do seu olhar. Reze você com sua família!

 Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, vem a nós 
através de Maria!

O ser humano 
não pode viver sem amor. Ele permanece em si 
mesmo um ser incompreensível, a sua vida perde o 
seu sentido, se não lhe é revelado o amor, se não se 
encontra com o amor, se não o experimenta e não o 
assume para si, se dele não participa vivamente. 
(Redemptor hominis, 10) 

Bendito sois Vós, Pai bom, Senhor do
Tempo e da História! Nós vos agradecemos 
porque na sua bondade nos destes o 
Beato  João Paulo II como bom pastor, 
guia corajoso,anunciador apaixonado 
do Evangelho. Por sua intercessão, 
concedei-nos a graça que agora vos
pedimos (...) e ajudai-nos a 
encontrar o verdadeiro Amor 
que não decepciona. Acolhei 
a nossa súplica em nome de
 Jesus, Vosso Filho e 
Nosso Senhor. Amém!

  

NOVO!NOVO!

Catecismo Jovem da Igreja Católica
2ª Parte2ª ParteEEm que cremosm que cremos

«Desde criança frequentamos a Paróquia Nossa 
Senhora do Rosário de Pompéia com nossas 
mães, na qual realizamos nossa 1ª Eucaristia. Na 
adolescência eu ingressei no grupo de jovens, 
recebi o Sacramento da Crisma, fiz parte do Coral 
da Igreja, além de participar da missa nos 
momentos de leitura e ofertório. Fomos 
abençoados por Deus com uma linda família: meu 
marido Marcello, Mariana, Giovanna, e eu. Todos 
os domingos vamos à missa agradecer e buscar 
paz, amor, saúde para nossa família e para as 
pessoas de nossa convivência.»
                                                                        Priscila e Marcello

«Antes de me casar, 
morava no bairro da 
Pompéia e participava 
das missas durante a 
adolescência. Quando 
casei, viemos morar 
perto da Paróquia e 
com as crianças desde 
p e q u e n a s  f o m o s  
j u n t o s  à  m i s s a .  
E s c o l h e m o s  a  
catequese da Pompéia 
porque é a Paróquia 
onde o Thiago está 
acostumado e onde se 
sente muito feliz!»

Thiers, Priscilla, Thiago 
e Théo

POR QUE FREQUENTO A PARÓQUIA?POR QUE FREQUENTO A PARÓQUIA?
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EM NOTÍCIAEM NOTÍCIAEM NOTÍCIAEM NOTÍCIAEM NOTÍCIAEM NOTÍCIAEM NOTÍCIAEM NOTÍCIA DIOCESE DE SANTOSDIOCESE DE SANTOS

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIAPARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIA

PompéiaPompéia

Ó Deus, 
durante a vida, 

por Anjos nos guiais.
Por suas mãos nos levem,

à Glória em que reinais.

Ó Deus, 
durante a vida, 

por Anjos nos guiais.
Por suas mãos nos levem,

à Glória em que reinais.

44 Pompéia em Notícia 82Pompéia em Notícia 82

              Se
ja m

issio
n

ário
 d

a C
o

m
u

n
icação

: d
e

p
o

is d
e

 le
r e

ste
 in

fo
rm

ativo
, e

n
tre

gu
e

-o
 p

ara o
u

tra p
e

sso
a.

              Se
ja m

issio
n

ário
 d

a C
o

m
u

n
icação

: d
e

p
o

is d
e

 le
r e

ste
 in

fo
rm

ativo
, e

n
tre

gu
e

-o
 p

ara o
u

tra p
e

sso
a.

Produzido pela Pastoral da Comunicação
Tiragem:  exemplares / Jornalista responsável:

Margarida Maria Adamatti (Mtb 52.307/SP)
2.000

Expediente

Sugestões/Colaborações pompeianoticia@gmail.com

http://www.facebook.com/diocesedesantos

Praça Benedito Calixto, nº1 Fone: 3251-7191
Secretaria: 2ª a 6ª feira das 7h30 às 19h30 - Sábado das 

7h30 às 11h30 e das 15h às 19h

Missas: Quinta, às 19h30 - Sábado, às 17h30 e 
Domingo, às 18h - Aberta todos os dias das 8h às 18h

Igreja do Bom Pastor - Av. Ana Costa, 396

2as, 4as, 5as e 6as feiras: às 17h - Sábados: às 19h  
Domingos: às 08h, 10h, 12h, e 19h30 

Missas
   Site da Paróquia www.paroquiadapompeia.com.br

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia

Capela Beato João Paulo II - Rua Evaristo da Veiga, 177
Missa toda quarta-feira, às 19h - Aberta de 2ª a Sábado

das 15h às 18h -  com a reza do terço, às 18h

Terça-feira, dia 09 de julho, às 15hTerça-feira, dia 09 de julho, às 15h
BOM PASTORBOM PASTOR

Chá doChá do

MISSAS ESPECIAISMISSAS ESPECIAIS
03/07 - Festa de São Tomé Apóstolo  

25/07 - Festa de São Tiago Apóstolo

              

            
 - Sagrado Coração de Jesus 
 - Santa Bakhita
 - São Bento
 - São Boaventura
 - Presbítero Inácio de 

              Azevedo
 - São José
 - Santa Maria Madalena

 - São Joaquim e Santa
              Ana (pais de Maria Santíssima)

 - Santa Marta
 - Santo Inácio de Loyola e São Frei Galvão

           

          

 

01/07

05/07
08/07
11/07
15/07
17/07

19/07
22/07

26/07

29/07
31/07

 - Santo Expedito
03/07 - Festa de São Tomé Apóstolo  

25/07 - Festa de São Tiago Apóstolo

              

Participar do Dízimo é agradecer as 
m a r av i l h a s  q u e  
Deus realiza por seu 
Povo.
A d e s õ e s  co m o  n ovo s  
dizimistas na Secretaria 
Paroquial e nos Plantões do 
Dízimo nas missas do 2º 
domingo do mês.

D  I  Z  I  M  O

CAPELA BEATO JOÃO PAULO IICAPELA BEATO JOÃO PAULO II COM A NOVA COBERTURA DO TERRENO DA 
CAPELA BEATO JOÃO PAULO ll, VOCÊ VAI PODER 
ORAR COM MAIS CONFORTO MESMO NOS DIAS 
DE CHUVA. Vamos juntos deixar esse espaço de 
oração cada vez melhor. Para isso, precisamos 
contar com sua generosidade nos pagamentos 
das parcelas dos terrenos. Pegue seu carnê na 
Secretaria Paroquial ou faça uma doação 
espontânea: Paróquia Nossa Senhora do Rosário 
de Pompéia, Banco Itaú, Ag.1604, Conta 
Corrente nº 01777-0. Venha conferir o novo 
espaço de oração. Além de participar da missa 
todas as 4ª feiras às 19h, você pode rezar o terço 
diariamente, às 18h. 

UNÇÃO COMUNITÁRIA DOS ENFERMOS
Dia 15 de julho, às 17h. - Missa da Saúde

UNÇÃO COMUNITÁRIA DOS ENFERMOS
Dia 15 de julho, às 17h. - Missa da Saúde

Venha receber o dom particular do Espírito Santo! Receber a 
graça do reconforto, de paz e de coragem para vencer as 
dificuldades da enfermidade ou a fragilidade dos anos. Para 
os enfermos de qualquer idade, pessoas com mais de 65 
anos ou que irão realizar alguma cirurgia. Convide ou traga 
os enfermos para essa Missa da Saúde especial com a Unção 
Comunitária dos Enfermos!

DIA DO COROINHA PAROQUIAL  DIA DO COROINHA PAROQUIAL  
           Dia 16 de junho foi realizado um encontro que visa a 
          formação dos nossos coroinhas, no aspecto espiritual 
               e formativo aplicado ao seu próprio ministério, 
                promovido pela Pastoral Vocacional e também um 
                 despertar vocacional. Houve atividades em grupo,
                     dinâmicas, animado pelo seminarista Luciano. 
 
EVENTOSEVENTOS Igreja da PompéiaIgreja da Pompéia

Domingo, dia 14 de julho, às 13hDomingo, dia 14 de julho, às 13h

FEIJOADAFEIJOADA
da Igreja da Pompéia 

 com Bingo Beneficente
da Igreja da Pompéia 

 com Bingo Beneficente

CALDO VERDECALDO VERDE
do Bom Pastordo Bom Pastor

Sábado, dia 27 de julho, às 20h30Sábado, dia 27 de julho, às 20h30

 «Estive com fome e me destes de comer»   (Mt 25,35). Traga sua 
doação de mantimentos não perecíveis, na missa do 1º fim de 
semana de cada mês, para aliviar a fome de alguém.

                ENTRADA  -  1370,9 kg                       SAÍDA  -  81 Cestas 
DOAÇÕES MÊS DE JUNHO DE 2013DOAÇÕES MÊS DE JUNHO DE 2013

DOAÇÕES MÊS DE JUNHO DE 2013DOAÇÕES MÊS DE JUNHO DE 2013


